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Sakrament chrztu św. i błogosławieństwo rocznych dzieci
Odbywa się zasadniczo w ostatnią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz.
16.00, oraz, po wcześniejszym ustaleniu, w innym terminie.
Nauka przedchrzcielna zawsze o 16.00 w sobotę poprzedzającą chrzest. Dziecko do
chrztu zgłaszamy minimum tydzień przed chrztem. Rodzice przebywający stale czy
czasowo za granicą, a pragnący ochrzcić dziecko w miejscu swego zameldowania,
muszą przedstawić odpowiednie zezwolenie swego aktualnego proboszcza.
Rodzice chrzestni nie mieszkający na terenie naszej parafii muszą posiadać
zaświadczenie od swojego proboszcza, że tę godność mogą pełnić.

Sprawy związane z zawarciem sakramentu małżeństwa
Termin zawarcia małżeństwa (dzień i godzina) należy ustalić wcześniej. Trzy
miesiące przed jego zawarciem należy spisać protokół przedmałżeński. Dotyczy to
również narzeczonych pragnących uzyskać licencję do zawarcia małżeństwa poza
własną parafią.

Uroczystości i wydarzenia parafialne w 2018roku
•

14 stycznia godz. 17.00
z

•

Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej i Chóru

Zabrza - Grzybowice.

10 lutego godz. 9.00

Dzień Chorego: Msza święta z sakramentem

chorych i błogosławieństwem lourdzkim.
•

1 kwietnia godz. 7.00

Msza rezurekcyjna

•

6maja godz. 10.00 Msza w intencji strażaków z okazji św. Floriana.

•

21 maja godz. 17.00

Msza odpustowa w kaplicy pw. św. Jana

Nepomucena.
•

27 maja godz. 10.30

Uroczystość I Komunii Świętej

•

22 lipca godz. 10.00

Msza w int. Kierowców z okazji wspomnienia św.

Krzysztofa
•

26 sierpnia godz. 10.00

Msza kiermaszowa

•

11 listopada

Odpust parafialny - W roku 2018 odpust parafialny

odbędzie się 11 listopada. Uroczysta suma o godz. 11.00. Tradycyjna
procesja z lampionami odbędzie się 10 listopada o godzinie 17.00.
•

4 grudnia godz. 9.00

Msza w intencji górników z okazji św. Barbary

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 Msza św. w intencji
nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Odwiedziny chorych w pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.30.
Róża Różańcowa
Od 1 stycznia 2018 rozpoczyna swoją działalność Pierwsza Róża Różańcowa w
Stanicy. Osoby należące do Żywego Różańca będą modlić się w intencji swoich
Rodzin, Dzieci.
31 grudnia 2017 o godz. 10.00 na Mszy św. zostanie udzielone błogosławieństwo
osobom należącym do Pierwszej Róży. Powstanie kolejnych Róż jest oczywiście
możliwe.

Intencje mszalne
Zachęcam do zamawiania intencji mszalnych. Można tego dokonywać w kancelarii
parafialnej oraz po mszach św. w zakrystii. Proszę o zamawianie Mszy św. z
większym wyprzedzeniem.

Wszystkim Parafianom składam„Bóg zapłać” za życzliwość, troskę o kościół
i wszelką ofiarność. Licząc na dalsze wsparcie materialne informuję, że ofiary
można również wpłacać na konto parafialne (istnieje możliwość odpisu od
podatku):
Bank PEKAO
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina w Stanicy
38 1240 1343 1111 0010 4792 6832
„darowizna na cele kultu religijnego”

